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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
 på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader Belopp, kr


	Namn: Svenska Livräddningssällskapet
	Projektnr: 4
	Projektnamn: Kommunikation
	Projektstart årmån: 2016-01
	Projektslut årmån: 2016-12
	Projektets totala budget kr: 
	Belopp kr Avser bidragsår: 630 000                 2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Karin Levin
	Telefon dagtid: 08-120 102 42
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Vi lever i en värld där den digitala kommunikationen blir allt viktigare. Från att vi tidigare kommunicerat genom vår tidning har, inte helt oväntat, vår webbsida och vår Facebook-sida vida överstigit räckvidden av den tryckta median. Vi slåss om utrymmer i den digitala världen, med inte bara mot andra liknande organisationer, utan allt annat som publiceras och delas mellan människor. För att vi ideella organisationer ska hinna med i utvecklingen krävs det att även vi har möjlighet att lägga de resurser som kommersiella aktörer kan på kommunikation och information ut till våra målgrupper. Vi ser det som nödvändigt att se över de kommunikationskanaler vi har, samt uppgradera oss i våra digitala verktyg. Stödet som en väl fungerande digital kommunikation ger är ovärderlig i strävan efter ökande antal medlemmar, förändring i attityder och tillgängligheten av information till allmänheten inom vattenkunskap.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Under 2016 kommer vi att titta över våra digitala kommunikationskanaler. Vi kommer att anpassa dem till hur den digitala världen ser ut idag och undersöka hur vi kan förbättra vår kommunikation utåt. Genom olika mål såsom ökning av antal medlemmar, kommunikation av friluftsaktiviteter, ny utbildningsportal och ny webbshop ska vi skapa den perfekta plattformen för digital kommunikation 2016 och framåt.Starten kommer att innebära en översyn av vår sida www.svenskalivraddningssallskapet.se för att uppdatera både verktyget och designen. Sidan är sex år gammal och med dagens mått mätt är det hög tid för uppdatering.Vi tror att det är ytterst viktigt för ideella organstationer att vara tillgängliga för allmänheten, och det kräver att vi följer med utvecklingen digitalt. Utan en ständigt uppdaterad information  samt kanaler att sprida kunskapen med kommer vi snart att komma i skymundan i vårt digitala samhälle.Plan 2016jan - mars: översyn av våra kanaler (både digitala + tryckta)april - jun: sätta en kommunikationsstrategi för kommande tre år samt en åtgärdsplan för uppgradering av systemaug - sep: uppgradering och lansering av de nya kanalerna (till exempel webb och utbildningsportal)
	Förväntade effekter: Vi förväntar oss att genom en uppgraderad och mer modern hemsida kunna kommunicera med våra målgrupper på ett mer konkurrenskraftigt sätt. Vi kan hitta enklare sätt att öka antal medlemmar, anpassa kommunikationen till specifika målgrupper och integrera andra externa sidor (till exempel issäkerhetsrådet) till en modern plattform. Vi tror att vi kan öka kommunikationen av friluftslivet och vårt gemensamma arbete där vi har möjlighet till annonsering och reklamytor på ett annat sätt än i våra nuvarande kommunikationskanaler.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning                                                                                                  50 000 krGenomlysning dagens kommunikationskanaler                                             150 000 krFramtagning design                                                                                        150 000 krutveckling och programmering                                                                        180 000 krutbildning internt (21 regionförbund)                                                                50 000 krAdministration                                                                                                   50 000 kr
	Summa: 630 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 220
	àpris: 450
	Epostadress: karin.levin@sls.a.se
	Mobiltelefon: 0769-411462


